ROZDĚLME SE
S CHUDÝMI
O SVŮJ CHLÉB
A SVOU VÍRU!
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ÚVODNÍ SLOVO
NÁRODNÍHO ŘEDITELE PMD
Drazí přátelé misií!
Dostáváte do rukou nejnovější Misijní zpravodaj, ve kterém na Vás čeká řada novinek. Časopis jsme oblékli do nového grafického designu a přidali k obohacení rubriky: Pohled do historie misií, Pranostiky,
vtipy, citáty. Naleznete v něm také nejnovější letáček PMD, abyste ho mohli případně nabídnout i ve
svém okolí, protože jeho součástí je též přihláška do našich šesti členských aktivit. Jistě zcela výjimečnou událostí bylo pro mě osobní setkání se Sv. otcem Františkem, který řekl, že PMD hrají hlavní roli
v celosvětové misijní činnosti. Zdůraznil, že misionáři nemají být smutní a skleslí, ale naopak, mají šířit
radost a naději všude kolem sebe. Měl jsem možnost i Vaším jménem papeže Františka během audience
pozdravit, předat mu náš Misijní kalendář, dostat od něho požehnání a zažít úžasnou hlubokou radost,
která doslova zaplavila všechny přítomné.
Ve zpravodaji se dozvíte o nejnovějších misijních materiálech, mezi které patří Misijní kalendář a kalendářík 2014 - Srí Lanka, DVD Oázy Perlového ostrova - filmové záběry ze života sirotků na Srí Lance
a Misijní zápalky. I nadále nabízíme akreditovaný misijní vzdělávací program pro učitele a pedagogy:
Děti pomáhají dětem. Srdečně vás zvu na sobotu 5. října do Českých Budějovic na 5. celostátní Misijní
kongres dětí, kam by měl mimo jiných vzácných hostů přijet i náš pan nuncius. Stále zdokonalujeme
náš web www.missio.cz, můžete využít např. přímého dárcovství pomocí platebních karet (dary on-line) nebo umístit náš banner na svůj web. Měsíc před Misijní nedělí chceme každý den představovat vždy
jeden z misijních citátů Sv. otce Františka. Po plánovaných dvou letech jsme se rozloučili se sestrami
františkánkami: Benediktou a Emanuelou, kterým velmi děkuji za práci v naší kanceláři.
Na závěr bych Vám všem chtěl ze srdce poděkovat za jakoukoliv pomoc, kterou papežským misiím poskytujete. Mám velkou radost, že celkové příjmy PMD za minulý rok překročily 32,3 milionů Kč, což
je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň největší roční částka za celou
dobu našeho působení. Je to úžasná odpověď na rostoucí bídu ve světě a důkaz štědrosti mnoha lidí.
Papež František nás zve k podpoře Misijní neděle, která letos připadá na 20. října. Můžeme stejně
jako chudí rybáři i letos věnovat svůj jednodenní
výdělek. Ať Vás sám Bůh, dárce všeho dobra, na
přímluvu Panny Marie, Královny misií, naplňuje
nekonečným pokojem a požehnáním.

Lenka Nováková

Mgr. Michal Hrdlička

asistentka
asistent
								
P. Jiří Šlégr
národního ředitele PMD
národního ředitele PMD
								národní ředitel PMD
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BIBLICKÉ
ZAMYŠLENÍ
Hledání Otce: člověk se přibližuje Bohu
Takže, nemůžeme se nezeptat sami
sebe: proč, pokud je tomu tak, mnozí niterně odmítají postavu otce? Proč my všichni,
dříve či později, prožijeme moment, kdy
zápasíme s obrazem milujícího otce-matky? Zkusme porozumět tomuto protikladu mezi potřebou přijmout překonání naší
úzkosti a zároveň odmítnutím téhož čtením textu, který jsem převzal ze slavného
„Dopisu otci“ od Franze Kafky, jednoho
z velkých svědků úzkostí naší doby. Kafka
v dopisu svému otci píše: „Pocit nicoty, který mě často ovládá, pramení z velké části
z Tvého vlivu. Mohl jsem užívat toho, cos
dával, pouze za cenu studu, únavy, slabosti,
pocitu viny; mohl jsem Ti být vděčný pouze
jako žebrák, ne jako činný člověk. Prvním
viditelným výsledkem této výchovy bylo,
že mě donutila utéct od čehokoli, co mi Tě
třeba jen vzdáleně připomínalo.“
Jak často odmítnutí otce pramení
z potřeby získat nezávislost. Jak často se
otcovství, které jsme všichni povoláni vykonávat jako otcovství-mateřství, stává
vlastnictvím, otroctvím, nadvládou! Tehdy
vidíme dramatický obraz otcovraždy. Ve
skutečnosti je jedna z nejhlubších příčin
úzkosti, která se nalézá v lidském srdci, to,
že ačkoliv každý chce překonat smrt, my
všichni potřebujeme milujícího otce-matku, aby nás objal, potřebujeme toho, vůči
němuž jsme my všichni jakýmkoliv způsobem prožili nebo prožíváme odmítnutí
ze strachu z udušení. Otcovražda je jistý
způsob rituální vraždy, akt potvrzení nezávislosti, naší autonomie. Tak jsme všichni
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předurčeni k nekončícímu stavu osiřelosti,
a následně k touze po milující matce a otci,
a přesto prcháme, abychom byli volní a nezávislí jako marnotratný syn, který se rozhoduje převzít své dědictví, aby spravoval
svůj vlastní život.
Toto pak je ta velká otázka: potřebujeme někoho, kdo nám odhalí tvář milujícího
otce-matky, který nevytváří závislost, nečiní nás otroky, který nás miluje, učiní nás
svobodnými a nesoutěží s naší svobodou,
ale je jejím samotným základem, nejvyšší
zárukou pravdy a pokoje v našich srdcích.
Je tím, kdo ve stejném okamžiku uzdraví
naši úzkost lékem lásky a také uzdraví náš
strach ze ztráty svobody, učiní, že se budeme cítit milováni ve svobodě, která nás nezotročuje a nevytváří závislost. To je Otec,
kterého hledá lidské srdce…
(z přednášky Bruna Forte) pokračování příště

MISIJNÍ
VZDĚLÁVÁNÍ
REDEMPTORIS MISSIO

ENCYKLIKA JANA PAVLA II. O STÁLÉ
PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ

Církev jako znamení a nástroj spásy
9. Církev může přednostně těžit z dobrodiní spásy. Kristus si ji dobyl vlastní krví
(srov. Sk 20,28) a ustanovil ji za svoji spolupracovnici v univerzálním díle spásy.
Vskutku, Kristus v ní žije, je její snoubenec,
působí její růst a jejím prostřednictvím naplňuje své poslání. Koncil opětovně obšírně
zdůrazňuje úlohu církve pro spásu lidstva.
I když církev uznává, že Bůh miluje všechny lidi a dává všem možnost spolupůsobit
v díle spásy (srov. 1 Tim 2,4), přece věří, že
SRPEN 2013

Bůh poslal Krista jako jediného prostředníka a že ona sama je ustanovena jako svátost, která v sobě obsahuje všechnu spásu.
„Různým způsobem k ní patří anebo jsou
k ní přiřazeni katoličtí věřící, ti ostatní, kteří v Krista věří, a posléze všichni, kteří jsou
z milosti Boží povoláni ke spáse.” Je nutno
mít stále na paměti obě tyto pravdy – skutečnou možnost spásy danou v Kristu všem
lidem a nutnou přítomnost církve pro tuto
spásu. Obě přispívají k pochopení jediného
tajemství spásy. Tak si můžeme uvědomit
milosrdenství Boží a svoji vlastní zodpovědnost. Spása, která je vždy Božím darem,
vyžaduje spolupráci člověka, a to jak k dosažení vlastní spásy, tak k dosažení spásy
druhých. Tak to Bůh chtěl, proto ustanovil
církev a zasadil ji do plánu spásy. „Tento
mesiášský lid” – říká koncil – „je Kristem
ustanoven jako společenství života, lásky
a pravdy. Je jím přijat také jako nástroj vykoupení a poslán do celého světa jako světlo světa a sůl země.”

bodnou spoluprací. Proto prohlašuje koncil po centrálním vyznání o velikonočním
tajemství: „To neplatí jen pro křesťany, ale
pro všechny lidi dobré vůle, v jejichž srdci
milost neviditelně působí. Kristus totiž zemřel za všechny, a protože poslední povolání člověka je ve skutečnosti jen jedno, totiž
božské, musíme být přesvědčeni, že Duch
svatý všem dává možnost, aby se přičlenili
k tomuto velikonočnímu tajemství způsobem, který zná Bůh.” „Je nemožné, abychom nemluvili o tom, co jsme viděli a slyšeli.” (Sk 4,20)

Spása je nabízena všem lidem
10. Univerzalita spásy neznamená, že má
platnost pouze vůči těm, kteří výslovně
věří v Krista a vstoupili do církve. Je-li spása pro všechny, musí být k dispozici všem.
Je však jasné, že dnes, podobně jako tomu
bylo i dřív, je mnoho lidí, kteří nemají možnost poznat zjevení evangelia a zapojit se do
církve. Žijí v takových sociálně-kulturních
podmínkách, které to nedovolují. Často též
vyrostli v jiných náboženských tradicích.
Pro ně je spása v Kristu úměrná milosti,
která je sice formálně nezačleňuje do církve
- i když tajemným způsobem jsou s ní již
spojeni -, ale přináší jim přiměřeným způsobem vnitřní i vnější světlo. Tato milost
přichází od Krista, je ovocem jeho oběti a je
darována Duchem svatým: umožňuje každému člověku dosáhnout spásy vlastní svo-

Letos opět Agentura Fides vydává výroční
dokument o všech pastoračních pracovnících, kteří ztratili své životy násilným způsobem za posledních dvanáct měsíců. Podle informací, které máme, bylo během
roku 2012 zabito 12 pastoračních pracovníků, téměř všichni byli kněží: 10 kněží,
1 řádová sestra, 1 laik.
Už čtvrtý rok v řadě je nejvíce postiženým
místem s extrémním počtem zabitých pastoračních pracovníků AMERIKA, kde byla
prolita krev šesti kněží. Následuje AFRIKA, kde byli zabiti tři kněží a jedna řádová sestra, a ASIE, kde byl zabit jeden kněz
a jeden laik.
Jako je tomu už po nějaký čas, seznam
Fides nezahrnuje jen misionáře ad gentes
v pravém slova smyslu, ale všechny pastorační pracovníky, kteří zemřeli násilným
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(Zdroj: www.katolik.cz) pokračování příště

AKTUÁLNĚ
Z KONTINENTŮ
PASTORAČNÍ PRACOVNÍCI
ZABITÍ V ROCE 2012
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způsobem. Záměrně nepoužíváme výraz
,,mučedníci“, protože záleží na církvi, jak
posoudí jejich případné zásluhy, a také
kvůli omezeným informacím ve většině
případů, pokud jde o jejich život nebo dokonce o okolnosti jejich smrti.
Většina pastoračních pracovníků v roce
2012 byla zabita při pokusu o oloupení: Někteří odhalili ve svém domě zloděje a jejich
těla byla nalezena se známkami mučení
a surovosti. Na jiné zločinec zaútočil na ulici a okradl je o věci, které měli u sebe, nebo
o jejich auto. Sestra Liliane Mapalayi byla
ubodána k smrti při práci na střední škole
vedené její kongregací. Fr. Davida Donise Barreru útočníci ubodali poté, co došlo
k menší autonehodě a hádce mezi ním a pasažéry druhého vozu. Naopak Fr. Anastasius Nsherenguzi byl zabit mladými lidmi,
které se pokoušel rozdělit při jejich roztržce. Conchita Francisco, laik, byla zastřelena
před katedrálou v Bongao na jižních Filipínách, kde je velké napětí kvůli přítomnosti
muslimských rebelů, pirátů, teroristů a kriminálníků.
Pastorační pracovníci zabití během roku
2012 nevykonali žádný senzační skutek,
nepřitáhli na sebe pozornost médií díky
svým iniciativám, ale pouze ,,vyznali, jak
krásné je následovat Pána Ježíše všude tam,
kde byli povoláni vydávat svědectví o svém
křesťanství“. Žili víru v pokoře každodenního života, obzvláště v kontextu lidské
a duchovní chudoby, degradace, násilí,
tam, kde respekt k životu a lidské důstojnosti jsou hodnoty, se kterými se nepočítá,
a snažili se přinášet do tohoto prostředí své
svědectví lásky, té Otcovy lásky, kterou přišel ukázat Ježíš Kristus.
(Zdroj: Agentura Fides)
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ÚTOKY „OPOZIČNÍCH“
TLUP PROTI KŘESŤANŮM
V SÝRII POKRAČUJÍ

dobrovolným příspěvkům. Číslo konta, na
které můžete přispět pro pomoc chudým a
nemocným skrze PMD: 72540444/2700.
Upřímně Vám ze srdce děkujeme!

Podle svědectví, která agentura Fides získala od uprchlíků z oblasti syrského Homsu, pokračuje v tomto regionu bezdůvodné
násilí vůči křesťanům. Ozbrojenci islamistické skupiny Jabhat al-Nusra pronikli 26. května do vesnice Douar, obývané
asi stovkou řecko-pravoslavných rodin.
V jednom z domů zabili otce s dcerou a jejich těla zapálili. Všichni obyvatelé vesnice začali v panice utíkat – povstalci, kteří
obsadili místní kostel, vesničany na útěku
ostřelovali. Zabili přitom dva mladé lidi ve
věku 11 a 18 let, více než deset osob zranili,
z toho dva těžce. Islamističtí ozbrojenci pak
podpálili celou ves a zajali jejího starostu
– křesťana Josepha Jamila Adru, společně
s dalším mužem. Šokovaných uprchlíků se
ujala farnost arménské pravoslavné církve
na periferii Homsu, která společně se státními úřady řeší jejich rozmístění do škol či
rodin. Podobný osud postihl vesnici Oum
Sharshoun poblíž města Talbisseh v homské provincii. Opoziční jednotky zahájily
střelbu proti 250 křesťanským rodinám
a vesnici vypálily. Místní komunity se
s ohromením dotazují, jaký je důvod násilných výbojů na křesťanech, píše agentura
Fides. Podle informací katolické agentury
jsou obdobnému nemotivovanému násilí
vystaveny rovněž vesnice v oblasti města
Hamá.

POHLED DO
HISTORIE MISIÍ

(Zdroj: Radio Vatikán)

PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA POMÁHAJÍ
Protože PMD systematicky pracují na zlepšení životních osudů trpících lidí, chceme
poděkovat Vám všem, kteří se do pomoci misiím skrze PMD zapojujete. Misijní
pomoc můžeme uskutečňovat pouze díky
SRPEN 2013

NÁROČNÁ CESTA
ZA POVOLÁNÍM
V roce 1912 nalezl indický misionář P.
Mouchalin v nejchudším kmeni pariů
chlapce jménem Punusamy, jehož opravdu
obtížnou cestu ke kněžství zde nyní přiblížíme.
„Po večeři vždy chodíval ke mně a dlouho
se mnou rozmlouval. Jednou večer v říjnu
řekl mi tiše: „Otče, rád bych Vám něco řekl,
leč neodvažuji se toho, ačkoliv už dlouho se
tím obírám.“... „Nuže, Otče, byl bych rád
- knězem.“
Věc byla velmi těžká, těžší nežli, laskavý
čtenáři, si dovedete představiti. Paria, člověk opovrženější nežli člen nejnižší kasty,
jenž nenáležel k žádné kastě, knězem! Tato
myšlenka sama byla by s to, aby pobouřila tisíce křesťanův. Jeho vstup do semináře byl by signálem k odchodu všech žákův.
A kdyby přec nemožné stalo se možným, ve
chvíli, kdy by byl přistoupil k oltáři, všichni
katolíci byli by opustili kostel. Pro ty, kteří
neznají Indii, napsal jsem nehoráznost, ale
žel Bohu - pravdu. Punusamy chápal dobře
obtíže, které jeho přání stavěly se v cestu;
a proto se strachem očekával mou odpověď.
„Ubožáčku,“ řekl jsem mu konečně, „tvoje
žádost je vznešená. Ale jak jsi mohl ty, paria, připadnouti na tuto myšlenku? ... Věříš,
že toto přání tvé jest splnitelné?“ „Nikoli,
MISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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Otče nelze ho splniti; ale je to moje utkvělá
myšlenka, pokaždé, když klečím před svatostánkem, slyším hlas, který mi volá: „Budeš knězem!“ ... „Buď jen hodně poslušný!“
Od několika dnů ozývá se prudčeji než obyčejně, a proto se vám svěřuji.“ Zaštkal.
„Nuže neplač! Jednoho dne snad přec budeš vysvěcen na kněze. Ale v této chvíli ještě nevidím cestu, která by tě k tvému cíli
dovedla ... Buď jen dále stejně zbožný; modli se k nejsv. Panně Marii, a je-li v tom vůle
Boží, abys se stal knězem, Bůh sám vnukne
nám prostředek.“ Po několika dnech spěchal jsem k vdp. arcibiskupu do Pondišery, prose ho za radu. Jeho list nedával mi
pražádné naděje. „Nesmíme ani pomysliti
na to, abychom dali pariu do společnosti seminaristů, vesměs členů vyšších kast,
a i kdyby stal se knězem, byl by nemožný
i u svých bratří pariův.“
Rozhodl jsem se obrátit do semináře velmi
vzdáleného, v kraji, kde parijský původ Punusamyho mohl zůstat navždy utajen. Více
než 1000 km od naší missie měli misionáři sv. Františka kvetoucí seminář. Umínil
jsem si prositi jich, aby přijali mého chráněnce. Psal jsem superiovi domu, jenž mi
ihned odpověděl, že jej přijme, vychová,
jako by byl příslušníkem kasty, a jednoho
dne jistě jej dovede k oltáři Páně. Cesta tak
dlouho uzavřená se otevřela. Punusamy
mohl doufati, že se stane knězem. Ihned
večer po škole dal jsem si jej zavolati a oznámil mu dobrou novinu. Podíval se na mě
hluboce dojat, a sepjav ruce řekl: „Jak vám
děkuji!“ „Jenže bude ti opustiti otce, bratry, svůj rodný kraj a jít 1000 km daleko do
cizí země.“ Psal mi několikrát o svém štěstí.
Jeho poslední list se končí takto: „Otče, pracuji ze všech sil; Matička Boží mi pomáhá.
Přijměte mé díky a buďte požehnán!“
Zdroj: Věstník díla šíření víry, rok 1919, autor:
Mouchalin, původní text, redakčně zkráceno
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DOPISY
ZE SVĚTA

rodiče a učitele. Kdykoli jsme se zmínili, že
pomoc přichází od dětí z České republiky,
zapůsobilo to na kněze, katechety, rodiče
i učitele velkým dojmem. Působili pak na
děti, aby se snažily takový dobrý příklad napodobit. Všichni oceňovali školní pomůcky
i to, že je distribuujeme bez diskriminace
dětí podle náboženského vyznání. Vybízíme
děti, aby žily v bázni před Bohem, houževnatě studovaly, měly úctu ke svým rodičům,
starším lidem i majetku jiných lidí, a aby
napodobovaly dobré příklady svých rodičů
a ugandských mučedníků. Vedeme je k solidaritě s jejich dětskými kamarády, k tomu,
aby se modlily za úspěch misií a za jejich
dětské přátele, zvláště za ty, kteří je podporují finančně i hmotně. Z celého srdce děkujeme dětem a křesťanům z České republiky
za sbírku věnovanou našim dětem. Všem
Vám přejeme hojnost Božího požehnání.
Rád bych Vás ujistil, že jsme při našich modlitbách s Vámi. Prosíme Vás o modlitbu pro
naše děti a jejich pomocníky.“
P. George Humble Opio,
diecézní ředitel PMD

© 2013 Papežská misijní díla

Uganda – diecéze Lira
„Jsme velmi vděční národní kanceláři PMD
v České republice, dětem a celé křesťanské
komunitě za uspořádání sbírky v náš prospěch. Ať Vám všemohoucí Bůh hojně žehná
a odmění Vás všechny za Váš apoštolát a za
Vaši šlechetnost. Během distribuce školních
pomůcek jsme v kontaktu se zástupci škol
a získáváme přehled o životních podmínkách přesídlených dětí. Při pohledu na děti
se nemůžeme zbavit dojmu, že jejich rodiče
stále žijí v kruté chudobě a jen pomalu se
vzpamatovávají z dopadů války, která přes
dvacet let řádila v severní části Ugandy.
V každé škole a farnosti jsme navštěvovali
děti, školní zástupce a místní zastupitele,
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Šalamounovy ostrovy – diecéze Gizo
„Děkuji za Váš příspěvek na pomoc diecézi
Gizo. Děkuji Vám jménem celé diecéze a žádám Vás, abyste poděkoval za pomoc našim
dobrodincům. Diecéze Gizo byla svěřena
řeholní kongregaci, která získala kněze do
řeholního řádu, ale nepodařilo se jí vytvořit diecézní presbyterium (máme jen dva
diecézní kněze). Péče o seminaristy se stala
hlavní prioritou diecéze. Od té doby, kdy
jsem před pěti lety diecézi převzal, přišlo do
velkého semináře dvanáct kandidátů, dva
noví přicházejí do velkého semináře a několik kandidátů do přípravného semináře v
různých stadiích studia. Pastýřská povolání
se začínají šířit jako oheň. Pro velkou izolaci
SRPEN 2013

a velké vzdálenosti a nedostatečnou dopravní dostupnost bychom nikdy nemohli vyhovět požadavkům na přemisťování našich
seminaristů do velkého semináře.“
Luciano Capella, SDB,
biskup

© 2013 Papežská misijní díla

Zambie – diecéze Monze
„Rádi bychom poděkovali PMD za velkou
pomoc poskytnutou prostřednictvím diecéze Monze zde v Zambii. Díky této pomoci
jsme mohli nakoupit potraviny pro 61 dětí,
které nejvíce potřebovaly naši pomoc a které
byly zasaženy virem HIV (bohužel je to jen
malý zlomek dětí, protože mnoho dalších se
nachází v podobně špatných podmínkách
…). Tyto děti, doprovázené svými pěstouny/
rodiči pocházejí z různých více i méně vzdálených vesnic. Jejich stáří se pohybuje od několika týdnů až do deseti let.
Před distribucí potravin míváme krátké
schůzky s pěstouny/rodiči podporovaných
dětí, kde je seznamujeme s významnou pomocí poskytovanou PMD po celém světě.
Díky obdrženým finančním zdrojům máme
možnost nakupovat následující položky:
mléko, kapenta, sója, rýže, cukr, olej na vaření, fazole, laktogen Nestlé pro malé děti.
Každý měsíc (distribuce se uskutečňuje jednou měsíčně) zažíváme radost při pohledu
na děti, kterým je poskytována pomoc. SpoMISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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lupracujeme s různými poskytovateli péče,
kteří dostávají informace o dětech v nouzi.
O některých dětech se dozvídáme od venkovských zdravotních center, které spadají
do naší záchytné oblasti. S uspokojením
můžeme sledovat, jak zanedbané děti rozkvétají, přibírají na váze, jsou šťastné za
poskytnutou pomoc a doslova se vracejí do
života.
Na úspěšných výsledcích tohoto projektu
mají vedle pracovníků Muzeyi velkou zásluhu také další spolupracovníci, kteří obětavě
připravují jednotlivá balení potravin, vyplňují formuláře se jmény podporovaných dětí
a podílejí se na distribuci jednotlivých zásilek. Fondy jsou využívány uvážlivě a peníze
jsou použity ve prospěch ohrožených dětí.
Velmi oceňujeme Vaši velkou pomoc a věříme, že s Vaší pomocí budeme moci počítat
i v budoucnosti.“
sestra Eleonora Liberini,
pracovnice Muzeyi Home Base Care

Z VAŠICH
DOPISŮ
„Chci Vám poděkovat za pozvánku na mši
svatou se zambijským ředitelem PMD. Navštívil jsem mši svatou v Olomouci a zde
jsem si naplno uvědomil, jak jsme všichni
na této zemi rozliční a jiní, ale všichni jsme
děti Boží, že máme jednoho Otce v nebesích.
A právě to nás spojuje také v misijním úsilí
pomoci předávat tuto víru našeho nebeského
Otce všem svým bratrům a sestrám kdekoli
na světě. Naplňuje mě štěstím, že alespoň
nepatrně mohu k tomuto dílu přispět také já
a moje rodina podporou a modlitbou, a tím
víc si vážím všech, kteří obětovali svůj život
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a vypravili se předávat víru do dalekých
zemí. Jak řekl P. Bernard ze Zambie, mnoho
českých misionářů odpočívá v jejich africké
zemi a jim jsou vděční za předání víry. Přeji
hodně Božích milostí všem misionářům!“
Marek
„Zasílám srdečný pozdrav z Velkého Poříčí
a Hronovska za pět Misijních růží. V minulém roce několik členů zemřelo, ale Bohu
díky našli se noví. Tak na potřeby misií
v Úmyslech apoštolátu modlitby zde denně
pamatuje dál 100 lidiček. V tomto počtu
fungujeme od ledna 2003. Na Vánoce roku
2008, 2009 a 2010 jsme uspořádali sbírky
„Jeden dárek navíc“. Od ledna 2011 máme
na přání našeho pana faráře misijní pokladničky celoročně. Díky tomu jsme mohli za
rok 2012 poslat na PMD celkem 53.279 Kč.
Mám z toho velkou radost. Přeji Vám i všem
spolupracovníkům stálou Boží ochranu,
požehnání, dobré zdraví, nápady a sílu je
uskutečnit dle Boží vůle.“
Marie, Velké Poříčí

dých rybářů přidali i u nás. Během prvních
tří dnů jarmarku se vybralo a bylo odesláno
10.765 Kč, v druhé části týdne přibylo v pokladničkách ještě dalších 2.550 Kč. Celkem
tedy od nás putuje dětem v misiích 13.315 Kč.
Pán Bůh nechť oplatí všem dárcům i těm,
kteří se na přípravě a průběhu celé akce jakýmkoli způsobem podíleli.“
S.M. Angelika Pintířová,
diecézní ředitelka PMD

ZEPTALI
JSME SE

2. POVĚZTE NÁM NĚCO
O VAŠÍ PRÁCI A CO VÁS
V NÍ OSLOVILO?
© 2013 Papežská misijní díla

S. M. Luisa Ščotková, SCSC

diecézní ředitelka PMD pro olomouckou
arcidiecézi

1. JAK JSTE SE DOSTALA
K PRÁCI PRO PMD?
© 2013 Papežská misijní díla

© 2013 Papežská misijní díla

„Farníci z Vlašimi předvedli svou zručnost
a kreativitu a přinesli opravdu velké množství nejrůznějších výrobků, aby podpořili
dobrou věc. V letošním roce jsme vybízeni
k tomu, abychom po vzoru zambijských
rybářů věnovali pro potřeby misií svůj jednodenní výdělek. A jak z celkové částky vyplývá, někteří se k záslužnému počinu chu-
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by neměli mezi sestrami někoho, kdo by se
ujal této služby. A protože zakladatel naší
Kongregace Milosrdných sester svatého
Kříže P. Theodosius Florentini měl jedno takové heslo, že „co je potřeba doby, je
vůle Boží“, hledaly se cesty, jak pomoci - co
kdyby náhodou právě tahle potřeba doby
byla vůle Boží… :-) A tak přišli za mnou…
Bylo to pro mě obrovské překvapení, věděla
jsem sice, že existují Papežská misijní díla,
ale netušila jsem, že by se mohla týkat i mě.
Dostala jsem pár dní na rozmyšlenou, ale
protože mi začaly některé věci do sebe zapadat, řekla jsem, že zkusit se to může.

„Před nějakým časem jsem v televizi Noe
viděla záběry z misií, jak narůstají řeholní
povolání. Některých chlapců, kteří se rozhodnou studovat bohosloví, se ale jejich rodina zřekne, nechtějí ho podporovat a on zůstává bez finančních prostředků. Ráda bych
na takového bohoslovce přispívala finančně.
Jsem v důchodu, a jelikož se mi nesplnilo mé
přání mít syna knězem, chtěla bych pomoci
tomu, kdo v sobě cítí povolání, ale náklady
na studium mu nemá kdo platit.“
Marie
SRPEN 2013

Přišlo to z čista jasna, naprosto jsem netušila, že by se mohlo něco takového stát :-). Misie mě vždy jakýmsi způsobem fascinovaly,
ale věděla jsem, že ze zdravotních důvodů
přímo do misií jít nemůžu. Před vstupem
do kláštera jsem sice několik let pracovala
ve farním týmu, který se věnoval misijní
činnosti na území naší země, ale i tak stále dál ve mně něco v tomto směru hlodalo a já jsem tomu nemohla přijít na kloub.
To se rozuzlilo až loni na začátku léta, kdy
mě moji představení seznámili s tím, že na
Misijní pouti, která se konala u nás v Kroměříži, byli osloveni P. Jiřím Šlégrem, zdali
MISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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Teď jsem vděčná za to, že tuto práci „zkouším“, protože díky ní poznávám mnoho nových lidí a cítím se obohacena jejich radostí
z toho, že mohou pomáhat. Konkrétně je
to tak, že se z různých farností na mě obracejí lidé s prosbou o zapůjčení putovních
výstav, mají zájem o kalendáře i jiné materiály, takže se jim snažím toto zprostředkovat, potkáváme se i při různých jiných
příležitostech. Snažím se rozvíjet kontakty
mezi kněžími a řeholními společenstvími
a skrze ně přicházet k novým lidem. Misijní myšlenky se snažím předávat i mezi
studenty kroměřížského Arcibiskupského
gymnázia, kde působím jako učitelka náboženství a pastorační asistentka. Mladí
jsou velmi šikovní pomocníci při různých
misijních akcích, takže s nimi ráda spolupracuji. Také mám tu výhodu, že mohu zapojit své spolusestry. Vlastně od počátku je
to sesterská spolupráce, protože ony mě (ve
spojitosti s PMD) dostaly na starost a tak se
teď starají (modlitebně i jinak)… :-)
Tato služba v rámci PMD mi dává nový po-
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hled víry. Ve křtu jsem i já dostala stejného
Ducha, jako od Otce poslaný první misionář světa Ježíš Kristus, který dává příkaz:
„Jděte ke všem národům a získávejte mi
učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna
i Ducha Svatého.“ (Mt 28, 19) Ze křtu tedy
vyplývá i misijní poslání, které se netýká
jen několika „vyvolených“, kteří odcestovali do dalekých zemí a čelí tam různým
nástrahám, ale týká se každého pokřtěného. Každý je zván zapojit se. A papež skrze
PMD zabezpečuje, aby byl tento Kristův
příkaz plněn! Myslím však, že to není příkaz „pro kvantitu“, tedy aby měla církev
hodně členů, ale spíše „pro kvalitu“ - aby
všichni poznali pravdu o Bohu plném lásky, milosrdenství a pokoje a dostali novou
naději pro svůj, často velmi bolestný, život.
Proto se mi líbí výchova dětí k misijnímu
smýšlení. Pokud je nenaučíme dělit se, myslet na druhé, vidět a vnímat jejich potřeby, vychováme si sobce, se kterými si pak
nebudeme vědět rady. Formace dětského
srdce skrze pomoc jiným dětem v něm jistě zanechá hlubokou stopu a může mnohé
ovlivnit pro další život.
Je moc hezké si uvědomit ty souvislosti.

NEJČERSTVĚJŠÍ
INFORMACE
Z MISIJNÍHO
KLUBKA
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO DĚTÍ
Naši milí misionáři, jsme moc rádi, že myslíte na děti v misiích. V naší zemi se dosud
přihlásilo 200 Misijních klubek s 2 631 ma-
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lými či většími misionáři, kteří pravidelně
svými modlitbami a aktivitami chudé děti
v Africe, Asii nebo Americe podporují.

Aleš: Líbilo se mi, jak dal Štěpán P. Šlégrovi
pusu. Anna: Měkké spinkání, hory. Pavlína:
Seznámení s novými kamarády.

HORSKÉ KLUBÁNÍ 2013

CELOSVĚTOVÁ SOUTĚŽ DĚTÍ
V roce 2013 oslavuje PMDD své kulaté 170.
narozeniny. Generální sekretářka PMDD
z Říma skrze Národní kanceláře PMD oslovila děti z celého světa a zeptala se jich: „Co
bys rád (u)dělal s PMDD?“ Z došlých obrázků z naší země jsme vybrali dva, které jsou
nyní součástí celosvětové sbírky (knížky)
připomínající toto výročí.

Ve dnech 19. - 21. 4. 2013 proběhlo na Erlebachově boudě ve Špindlerově Mlýně setkání
členů Misijních klubek. Sešlo se 120 účastníků z 18 Misijních klubek ze 7 diecézí.

© 2013 Papežská misijní díla

Oba večery jednotlivá klubka představovala svou činnost ústně nebo prezentací
s fotografiemi. Program byl obohacený
i divadelními scénkami ze života sv. Cyrila
a Metoděje nebo příběhy s jinou tématikou.
V sobotu dopoledne se skupinky sešly ke
společnému tvoření, soutěžení, ale nechybělo ani sáňkování. Pracovní skupinky vyráběly přáníčka a různé jiné předměty pro
misijní jarmarky. Odpoledne P. Jiří Šlégr
představil dětem zemi Ugandu prostřednictvím fotografií a vyprávění z nedávné
misijní cesty. Společně strávený čas a slavení mše sv. byly pro účastníky povzbuzením
a inspirací pro další misijní činnost.
A co se dětem nejvíce líbilo? Vítek: Líbily
se mi večerní programy. Barbora: Misijní
scénky a sáňkování. Květa: Mše, zpívání
s tancem, tvoření, Uganda,... prostě vše.
SRPEN 2013

ADVENTNÍ MISIJNÍ JARMARK
V LUKAVCI
„Naše Misijní klubko se poprvé připojilo
k jarmarku při Slavnostním rozsvícení vánočního stromku na náměstí v Lukavci.
Konal se 1. neděli adventní. S pomocí maminek a babiček jsme napekli sladké pečivo a perníčky, namalovali vánoční pohledy
a vše nabízeli. Všem přišlo k chuti a brzy
bylo pryč. Zároveň jsme si zapůjčili Misijní
výstavu o Mexiku a Bangladéši, kterou bylo
možné v našem kostele vidět 14 dní. Výtěžek
z prodeje i z kasičky v kostele činil 4.800 Kč
a s radostí jsme ho zaslali PMDD.“
Míla, Misijní klubko 177
MISIJNÍ DOPOLEDNE VE ŽĎÁRU
„Zdravím vás ze Žďáru n./Sáz., kde 1. 6.
proběhlo misijní dopoledne. Mělo se konat
již v dubnu, ale venku byla zima. Soutěžní
úkoly probíhaly v kapli a před kaplí. Přestože nebylo dost hezky, přišlo 42 dětí. Děti
si vyráběly chrastítka, kopaly do afrického
míče, poznávaly dalekohledem zvířata, vyráběly si bylinkové sáčky, házely hady dvěma klacky do proutěného koše a za splněné
úkoly dostávaly drobné odměny.“
Jana, Misijní klubko 47
MISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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11. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ
POUŤ – 1. 6. 2013 V LIDEČKU
„Po zahájení pouti a duchovním slovu
P. Jiřího Šlégra, národního ředitele PMD,
se přes drobné mrholení pustilo do „putování po kontinentech“ formou her 196
zaregistrovaných účastníků, z toho asi 160
dětí. Pro místní a ty, kteří právě nesoutěžili,
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bylo v nabídce posezení u cimbálové muziky, Misijní výstava a jarmark, seznámení se
s činností PMD anebo možnost tiché adorace v kostele. Po hrách a poledním občerstvení bylo na řadě Misijní divadlo připravené Dramatickým kroužkem Domova
mládeže kroměřížského Arcibiskupského
gymnázia a sestrami svatého Kříže. K následnému losování cen a odeslání balónků
s modlitbami do nebe už vysvitlo sluníčko
a den zakončila společná mše svatá celebrovaná P. Jiřím Šlégrem a dalšími kněžími.
Výtěžek akce je v rámci projektů Papežských misijních děl věnován chudým dětem na Srí Lance, činí 29.365 Kč.“
S. M. Luisa Ščotková, SCSC,
diecézní ředitelka PMD
za olomouckou arcidiecézi
Chcete založit Misijní klubko a nevíte si
rady? Rádi Vám pomůžeme. Těšíme se na
nové misionáře!
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CO JSME
PROŽILI

PROSINEC 2012 – ČERVENEC 2013
POHLED PRO MISIE – Termín: 2.–23. 12.
2012, místo: kostel sv. Jana Křtitele, Vysoké
Popovice.
VÝSTAVA PRACÍ DĚTÍ - Termín: 3.–19.
12. 2012 místo: Církevní MŠ, České Budějovice, adventní a vánoční výstava spojená
s nabídkou vánočních pohledů, vstupné bylo dobrovolné a podpořilo projekty
PMDD.
MISIJNÍ JARMARK – Termín: 16. 12.
2012, místo: kostel sv. Františka Serafínského, Choceň. Bohatá nabídka vánočních
dárků a svícnů.
MISIJNÍ DÁRKOVÁNÍ A KOLEDOVÁNÍ – Termín: prosinec 2012, místo: Slatina
nad Zdobnicí. Návštěva nemocných, starých a opuštěných lidí s dárkem od dětí
z Misijního klubka.
VÁNOČNÍ DIVADELNÍ SCÉNKA – Termín: Vánoce 2012, místo: duchovní centrum Archa, Brno-Bystrc.

CESTA DO MISIÍ – UGANDA – Termín:
23. 3.– 2. 4. 2013, místo: Uganda. P. Jiří
Šlégr, národní ředitel PMD, Ľuboš Fronk,
diecézní ředitel PMD litoměřické diecéze
a kameraman Jan Štindl tentokrát navštívili africkou Ugandu, nazývanou také „perlou Afriky“, ve které Papežská misijní díla
z České republiky již řadu let pomáhají potřebným a podílejí se na financování řady
projektů. Návštěva této země byla navíc
specifická v tom, že naši misionáři prožili
společně s africkými křesťany Svatý týden
a oslavili velikonoční svátky. Na webu
www.missio.cz (o nás-ČR-cestovní deník
z misií) je k dispozici cestovní deník z této
cesty s fotogalerií.
HORSKÉ KLUBÁNÍ – Termín: 19.–21. 4.
2013, místo: Erlebachova bouda, Špindlerův Mlýn, akce pro členy Misijních klubek.
NÁRODNÍ MISIJNÍ RADA – Termín:
21.–22. 4. 2013, místo: Erlebachova bouda,
Špindlerův Mlýn. Setkání zástupců organizací a řeholních společenství, které se
aktivně zabývají mezinárodní misijní činností. Setkání předsedá otec arcibiskup Jan
Graubner, delegát ČBK pro misie.
MISIJNÍ ŠTRÚDLOVÁNÍ – Termín:
1.–7. 4. 2013, místo: na celém území ČR.
Zájemci napekli štrúdly a u sebe (rodina,
farnost, škola, obec, oddíl, atd.) je nabídli
s prosbou o dar pro hladovějící či jinak trpící děti v misiích (PMD).

© 2013 Papežská misijní díla

EVROPSKÉ SETKÁNÍ NÁRODNÍCH
ŘEDITELŮ PMD – Termín: 28. 2.– 4. 3.
2013, místo: Lisieux, Francie.

14

CO
PLÁNUJEME
A NA CO
ZVEME

SVATOŠTĚPÁNSKÉ SETKÁNÍ DĚTÍ –
Termín: 26. 12. 2012, místo: kostel Nanebevzetí P. Marie, Čelákovice.

NÁRODNÍ RADA – Termín: 22.–24. 4.
2013, místo: Eljon, Špindlerův Mlýn. Pracovní setkání diecézních ředitelů PMD.

SRPEN 2013

SRPEN 2013 - PROSINEC 2013

© 2013 Papežská misijní díla

GENERÁLNÍ SHROMÁŽDĚNÍ PMD
– Termín: 13.–18. 5. 2013, místo: Řím, pravidelné jednání národních ředitelů PMD
z celého světa, audience u Sv. otce. Národní
ředitel P. Šlégr se osobně setkal s papežem
Františkem.
NOC KOSTELŮ – Termín: 24. 5. 2013, této
akce se na mnoha místech využilo k seznámení veřejnosti s misiemi prostřednictvím
našich putovních misijních výstav, filmových dokumentů, misijních materiálů, letáčků apod.
11. UGANDSKÝ NÁRODNÍ ŘEDITEL
PMD NAVŠTÍVIL ČR – Termín: 18.–26.5.
2013, místo: Litoměřice, Mladá Boleslav,
Špindlerův Mlýn, Kroměříž, Olomouc,
Žeranovice, Vyškov, Praha. P. Philip Balikuddembe přiblížil tamější situaci, protože
dárci z naší vlasti právě projekty PMD na
pomoc chudým a trpícím lidem v Ugandě
podporují. Na webu www.missio.cz (o nás-ČR-cestovní deník z misií) je k dispozici
cestovní deník z jeho návštěvy s fotogalerií.
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MISIJNÍ DEN ANEB SETKÁNÍ DĚTÍ
NEJEN Z MISIJNÍCH KLUBEK – Termín: 31. 8. 2013, 10.00-15.00, kostel Františka Serafínského a farní zahrada, Choceň.
Můžete se těšit na nový film Oázy Perlového ostrova – život sirotků na Srí Lance,
od kameramana Martina J. Rýznara. Bohatý program nabídne mnoho překvapení pro
děti i dospělé.
NÁRODNÍ RADA – Termín: 16.–18. 9.
2013, místo: Eljon, Špindlerův Mlýn. Pracovní setkání diecézních ředitelů PMD.
TADY NEZISKOVKY VÍTEJTE - 4. 10.
2013, místo: FOKUS, ul. Lidického 1213,
Hlinsko v Čechách, 9.00-16.00. Prezentace
PMD (promítání filmů, ochutnávka afrického jídla, misijní kalendáře a materiály).
MISIJNÍ NEDĚLE – Termín: 20. 10. 2013;
Děkujeme, že ve Vašich farnostech v tento
den podporujete světové misie modlitbou,
misijními aktivitami a finančními dary.
Prosíme, přihlaste svou aktivitu na webových stránkách: http://www.missio.cz/
akce/oznamit-konani-akce/.
MISIJNÍ JARMARK – Termín: 20. 10.
2013; místo: kostel Nanebevzetí Panny Marie, Skuteč, 9.00; místo: kostel Panny Marie
Bolestné, Předhradí, 10.30; místo: kostel
sv. Jakuba Staršího, Raná, 10.30; místo:
kostel sv. Havla, Vrbatův Kostelec, 12.00.
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MISIJNÍ KOLÁČ – Termín: 20. 10. 2013,
místo: kostel sv. Archanděla Michaela,
Krouna, 9.00.
5. CELOSTÁTNÍ MISIJNÍ KONGRES
DĚTÍ - sobota 5. 10. 2013, České Budějovice
Papežská misijní díla a diecézní katechetické středisko Vás zvou na Misijní kongres
dětí na téma Radost a naděje pro každého.
Do bohatého programu budou účastníci
uvedeni společným slavením mše sv. v katedrále sv. Mikuláše. Nebude chybět tradiční Misijní jarmark a Misijní koláč, soutěže,
putování po kontinentech a divadelní představení: Teátr Víti Marčíka. Misijní klubka,
školy, ministranti, skauti, rodiny, ostatní
jsou srdečně zváni též k zapojení do přípravy na kongres dětí. Podrobnosti naleznete
na: http://www.missio.cz/zapojte-se/misijni-vychova-deti/misijni-batuzek/priprava-na-5-celostatni-misijni-kongres-deti-po
-stpopach-nasi-pani-z-lanky/
PAPEŽSKÁ MISIJNÍ DÍLA
ZPROVOZNILA PŘÍMÉ DÁRCOVSTVÍ
Dne 1. června, na Den Papežského misijního díla dětí, spustila Papežská misijní
díla (PMD) v ČR přímé dárcovství pomocí
platebních karet. Prostřednictvím webových stránek missio.cz tak mohou lidé zaslat finanční pomoc misiím rychle, jednoduše a takřka okamžitě. Na stránce www.
missio.cz/dary-on-line/ naleznou uživatelé
krátký formulář, po jehož vyplnění budou
přesměrováni k zabezpečené platební bráně a během několika jednoduchých kroků
odešlou finanční dar na pomoc misijním
zemím. Samozřejmostí je možnost vybrat
účel daru, zažádat o potvrzení k daňovým
účelům a také vysoký bezpečnostní standard, využívající technologie 3DSecure.
Zprovoznění přímého dárcovství je logic-
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kým krokem ve snaze PMD o zpřístupnění
misijní pomoci širokému okruhu zájemců. Ředitel PMD, P. Jiří Šlégr, k tomu říká:
„Jsem rád, že touto cestou umožníme dárcům rychlý a jednodušší způsob podpory
misií. Těší mě, že tuto aplikaci zahajujeme
právě v Den PMD dětí, které letos slaví 170
let od svého vzniku. Je to dárek k výročí 20
let od znovuobnovení činnosti PMD v ČR.“
PMD se dlouhodobě snaží využívat moderní sdělovací prostředky a techniku k šíření
radostné zvěsti a podpory misijního úsilí
církve, jak k tomu vybízí i Sv. otec.
PODPOŘTE MISIE
PŘIDÁNÍM BANNERU NA SVŮJ WEB
Papežská misijní díla se obracejí na farnosti, správce církevních webových stránek a další spřátelené organizace s výzvou
k podpoře papežských misií skrze internet.
Jednoduchým způsobem můžete vložit na
svůj web banner missio.cz, odkazující na
webové stránky PMD. Mnoho návštěvníků Vašich webů, kteří dosud misijní pomoc
z ČR neznají, se jejich prostřednictvím
dozví o způsobu podpory a zapojení se do
misijní pomoci třetím zemím. Na stránce
http://w w w.missio.cz/help/ja k-na-sve
-stranky-umistit-nas-banner/ se dozvíte
jak postupovat při vložení. Pomozte nám
šířit radostnou zvěst a obdarovávat ty, kteří
naši pomoc opravdu potřebují! Děkujeme.

NABÍDKA
MISIJNÍCH
MATERIÁLŮ

NOVINK

Y

MISIJNÍ ZPRAVODAJ Č. 14 - právě ho
držíte v ruce a můžete si ho zdarma objedSRPEN 2013

nat i pro Vaše přátele, sousedy a známé, do
kostela, čekárny, vrátnice, obchodu apod.

MISIJNÍ KALENDÁŘ 2014 - SRÍ LANKA - kalendář nabízí záběry a aktuální informace, které byly získány během nedávné
misijní cesty na Srí Lanku: 12 unikátních
pohlednic, kompletní kalendária, zajímavosti ze života misionářů i domorodců, podrobnosti o práci PMD a projektech, které
na Srí Lance z ČR podporujeme. Věříme, že
se Vám bude líbit!
MISIJNÍ KALENDÁŘÍK 2014 - Srí Lanka - kalendářík prostřednictvím fotografií
s citáty ilustruje život na Srí Lance. Informace, jakým způsobem pomoci chudým a
podpořit papežské misie, jsou na rubu. Lze
jej využít i na záložky.
Prosba: Vzhledem k tomu, že o kalendáře
je veliký zájem, napište si o ně co nejdříve,
aby se na Vás dostalo. Můžete si je objednat
i na další roky. V tom případě Vám vždy
přijdou hned po vydání. Děkujeme.
DVD OÁZY PERLOVÉHO OSTROVA
- ŽIVOT SIROTKŮ NA SRÍ LANCE koláž příběhů ze sirotčinců uvádí do kulturního prostředí a sociální situace ostrovního státu v Indickém oceánu. Je svědectvím živé víry nejen
představených jednotlivých domů, ale
také jejich dětských
obyvatel. Dokumentuje projekty PapežMISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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ských misijních děl podporované dárci
z České republiky. Dokumentární film, české znění, 25 min + bonusy (kamera, scénář,
režie: Martin J. Rýznar)
VÝROČNÍ ZPRÁVA PMD 2012 - hezká barevná brožura, která na 36 stranách
představuje grafy, statistiky a informace
o projektech Papežských misijních děl. Dozvíte se, do kterých misijních zemí putuje
pomoc z České republiky a samozřejmě,
že zde naleznete
finanční výroční zprávu PMD
a zprávu nezávislého auditora.
Uvedené informace jsou doprovázeny poutavými fotografiemi.
MISIJNÍ ZÁPALKY - zapalme svá srdce
pro Boha a věnujme misiím jeden den. Při
používání těchto zápalek můžeme krátkou
modlitbou pamatovat na potřebné v misiích. Když je budeme používat při zapalování svíček ke společné
modlitbě, mohou nám
připomenout společenství modlitby těch, kterým v misiích pomáháme. Zápalky nám tedy
„posvítí“ na důležitost
a aktuálnost světových
misií i na to, že právě na
tento účel můžeme věnovat výtěžek jednoho dne.
LETÁK PMD MISSIO 2013
- skládaný leták, kde najdete
ve zkratce shrnuté nejdůležitější informace o Papežských
misijních dílech. V letáku je
vložena složenka a přihláška
do misijních aktivit.
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LETÁK PMD SPA skládaný leták je zaměřený na podporu bohoslovců v misiích. Stručně představuje činnost
Papežského misijního
díla sv. Petra apoštola
(SPA), možnosti zapojení do podpory od nás
z ČR, přihlášku, složenku i krátkou modlitbu
za bohoslovce. Leták je
možné využít pro jednotlivce, skupiny, farnosti apod.
PLAKÁT MISIJNÍ
NEDĚLE 2013
Obsahuje foto i citát papeže Františka: „Pouze
schopnost sdílení nás
skutečně
obohacuje.
Vše, co sdílíme, se násobí.“ Nalezneme zde
výzvu k darování 1denního výdělku pro misie.
PLAKÁT
3. CELOSTÁTNÍ
MISIJNÍ KONGRES
DĚTÍ
Plakát zve na kongres
dětí do Českých Budějovic dne 5. 10. 2013
a představuje bohatý
program.

PŘ I JEME
PRAVU
ČASOPIS DUHA - PÁKISTÁN - tradiční
misijní podzimní vydání časopisu pro děti
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CD UGANDSKÉ CHVÁLY - autentická
nahrávka 16 duchovních písní. Zaposlouchejte se do rytmu africké hudby, která nás
zavede na velikonoční obřady a k ugandským bohoslovcům. Délka: 44 minut.

kých seminářů v Keni, Ugandě a v Zambii.
Bohoslovci v těchto seminářích intenzivně
studují teologii a učí se praktickým dovednostem, které jim budou prospěšné při pastoraci.

Upozornění: Prosíme, objednávejte si misijní materiály včas. Počítejte s dodací lhůtou 2-3 týdny. Děkujeme.
Aktuální přehled všech misijních materiálů je k dispozici v Národní kanceláři PMD,
v nejnovějším Katalogu misijních materiálů nebo na www.missio.cz.

NAŠE
AKTUÁLNÍ
POMOC MISIÍM
PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO
DĚTÍ (PMDD)

Letos z ČR pomůžeme 67 519 dětem z těchto zemí: Uganda, Zambie, Keňa, Guyana,
Surinam, Bangladéš, Srí Lanka a PapuaNová Guinea. Podporujeme vzdělávání,
vybavení a opravu škol, výstavbu nových
učeben, laboratoří a ložnic pro děti z odlehlejších krajů, zajištění nezávadné pitné
vody, dále provoz sirotčinců, internátních
škol, katechetické programy, umělecké
vzdělávání, potravinové programy a lékařskou péči sirotkům z důvodů HIV/AIDS
a další potřebnou pomoc chudým dětem.
Nejjednodušší je si při sponzorování vybrat z nabídky variabilních symbolů (VS):
VS 40 Pomoc dětem v misiích 8 VS 41 Záchrana dětí trpících hladem 8 VS 42 Péče
o děti postižené AIDS 8 VS 43 Zajištění
zdravotní péče dětem v misiích 8 VS 44
Pomoc dětem v Africe 8 VS 440 SponzoSRPEN 2013
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rování misijních sirotků 8 VS 540 Podpora
vzdělání dětí.
Letos podporujeme celkem: 65 projektů,
18 diecézí, 67 519 chudých dětí, 8 zemí:
Uganda (37 109 dětí), Zambie (7 004 dětí),
Keňa (1 863 dětí), Guyana (113 dětí), Surinam (120 dětí), Bangladéš (12 210 dětí),
Srí Lanka (4 500 dětí), Papua-Nová Guinea
(4 600 dětí).

PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO
SV. PETRA APOŠTOLA
(SPA) – VS 30

Velmi důležitá je i naše letošní pomoc přibližně 300 seminaristům v misiích. Z ČR
podporujeme studium a provoz čtyř velMISIJNÍ ZPRAVODAJ 14
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I na Vás záleží, kolik bude kněží v misiích!
Podporujte konkrétní bohoslovce v misiích modlitbou a finančním darem. Dárci
mohou být jednotlivci, rodiny, společenství
i farnosti. Roční částka na seminaristu je
15.000 Kč. Nemusíte přispívat celou částkou. Kdo věnuje 15.000 Kč, bude moci dostat jméno, fotku a další informace o konkrétním bohoslovci, se kterým bude mít
možnost být ve spojení. V tomto případě
kontaktujte před odesláním daru Národní kancelář PMD, která sponzorování koordinuje a určuje sponzorům bohoslovce.
Bohoslovci mají svobodu, aby v případě
vlastního rozhodnutí ve studiu nepokračovali. Chceme jim nechat svobodu, aby šli
tam, kam je Bůh volá. Pokud někdo seminář opustí, může získané zkušenosti využít
např. na pomoc místní církvi.
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PAPEŽSKÉ MISIJNÍ DÍLO
ŠÍŘENÍ VÍRY (ŠV) – VS 10

ŘÍJEN
Aby slavení Světového misijního dne povzbudilo všechny křesťany ve vědomí, že
jsou nejen příjemci, ale též hlasateli Božího
slova.

Projekty Papežského misijního díla šíření
víry jsou podporovány ze sbírek na Misijní neděli a jiných darů dárců, kteří se na
toto dílo rozhodli přispět. V rámci díla
ŠV plánuje naše země podpořit tento rok
11 diecézí ve 4 zemích: Uganda, Zambie,
Bangladéš a Srí Lanka. Jedná se především
o pomoc při zajištění chodu diecézí, činnost katechistů, o stavby a opravy 11 kostelů, 20 far a klášterů. Dále jsou podporovány
katechetické formační kursy a např. na Srí
Lance audiovizuální vybavení pro diecézní
komunitní centrum.

LISTOPAD
Za církve v Latinské Americe, jež jsou plodem misií z Evropy, aby vysílaly misionáře
ostatním církvím.
PROSINEC
Za všechny křesťany, aby osvíceni světlem
vtěleného Slova připravovali lidstvo na příchod Spasitele.

MEŠNÍ INTENCE
MISIONÁŘŮM

Nechte odsloužit mši svatou v misiích na
Váš úmysl! Pro opravdovou pomoc je dobré na 1 intenci přispět alespoň 250 Kč. Při
posílání intencí nahlaste, prosím, počet
a částku, kterou na 1 intenci zasíláte. Nejlepší je, když se dárce přihlásí do Dárcovství. Var. symbol pro mešní intence je 321.
Pro místní kněze je to často jediný příjem,
protože nemají žádný plat. Navíc z tohoto
příjmu pomáhají chudým.
Další informace o projektech a možnosti
pomoci Vám rádi poskytneme v kanceláři
PMD.
Protože na pomoc misiím stále chybí dostatek prostředků, jsme vděčni všem, kteří si právě papežské misie vybrali. Víme,
že pro mnohé dárce není snadné řešit
vlastní finanční situaci. Všem upřímně
děkujeme!

© 2013 Papežská misijní díla

MISIJNÍ
ÚMYSLY
APOŠTOLÁTU
MODLITBY

SVATÉHO OTCE FRANTIŠKA
ROK 2013
SRPEN
Za místní církve na africkém kontinentě,
aby ve věrnosti evangelnímu poselství přispívaly k vytváření pokoje a spravedlnosti.
ZÁŘÍ
Za křesťany, kteří v tolika oblastech světa
trpí pronásledováním, aby byli svým svědectvím proroky Kristovy lásky.
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OSLAVY
MISIJNÍ
NEDĚLE

Misijní neděle má svá pravidla: „Všechny
peníze, které PMD sesbírají ve všech farnostech a diecézích různého ritu na celém
světě, tvoří Fond solidarity pro zřízení programu všeobecné pomoci. Peníze věřících,
které PMD sesbírají v diecézích, se musí
rychle a pravidelně odevzdávat národní
kanceláři. Tyto peníze, sesbírané pro misie ad gentes na Světový den misií nebo při
jakékoliv jiné příležitosti „v každé diecézi,
farnosti a institutu katolického světa“, se
nesmí použít na jiné účely.“ (Stanovy PMD
čl. 61, 62)
PAPEŽ FRANTIŠEK
- MISIJNÍ CITÁTY
Měsíc před Misijní nedělí (od 20. září) chceme každý den představovat na webu www.
missio.cz vždy jeden z misijních citátů Sv.
otce Františka. Nenechte si tuto novinku
ujít!
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MISIJNÍ MOST MODLITBY 2013
– SOBOTA 19. 10. VE 21.00
Před 87 lety vyhlásil Sv. otec Pius XI. každou předposlední říjnovou neděli za Misijní neděli, kterou od té doby na celém světě
organizuje Papežské misijní dílo šíření
víry. Tento celosvětový den modliteb je
spojený s finanční sbírkou, z níž se pravidelně podporují projekty na pomoc nejpotřebnějším (dnes přibližně v 1 100 misijních
diecézích). I letos přicházíme v rámci misijních oslav s nabídkou vytvoření společného
Misijního Mostu Modlitby (dále MMM),
a to v předvečer letošní Misijní neděle, tj.
v sobotu 19. října ve 21.00. Všichni zájemci se mohou doma či v kostele sejít, zapálit
svíčku a pomodlit se růženec nebo jakoukoliv modlitbu za misie, misionáře, chudé
a trpící lidi, za šíření radosti evangelia na
celém světě. Svíce pro tuto aktivitu mohou být předem požehnány v kostele. Kdo
pořádáte: MMM, misijní besedy, výstavy,
žehnání svící, misijní růženec, vystoupení
hudebních skupin, adorace, Misijní jarmark nebo zakládáte Misijní klubka, napište nám!
MISIJNÍ NEDĚLE
NA RADIU PROGLAS
V sobotním růženci 19. 10. od 20.30 budeme pamatovat na misie, každý desátek obětujeme za jeden kontinent. V sobotu 19. 10.
ve 21.00 se moderátor pomodlí modlitbu
za misie z Kancionálu č. 032. Přímluva za
misie a na misijní úmysl zazní ve chválách
v sobotu 19. 10. večer, v neděli 20. 10. ráno
a večer. Myšlenka na den od P. Jiřího Šlégra,
národního ředitele PMD, zazní v neděli
20. 10. v časech 5.30, 11.57 a 17.55. V neděli
20. 10. bude v 9.00 přímý přenos slavnostní
mše svaté z kostela Nanebevzetí Panny Marie v Havlíčkově Brodě. Hlavním celebrantem bude generální sekretář ČBK, Mons.
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ThLic. Tomáš HOLUB, Th.D. Po mši svaté
v neděli 20. 10. zazní v 10.00 poselství papeže Františka k Misijní neděli. Prosba za
misie zazní také v neděli 20. 10. v polední
modlitbě Anděl Páně a v Modlitbě rodin
v 18.00.
ČESKÝ ROZHLAS 2 - PRAHA
V neděli 20. 10. bude v 9.00 přímý přenos
slavnostní mše svaté z kostela sv. Bartoloměje v Pardubicích. Hlavním celebrantem
bude P. Jiří Šlégr, národní ředitel PMD.
Všichni jste na uvedené pořady srdečně
zváni.
MULTIMEDIÁLNÍ DVD
– MISIJNÍ NEDĚLE
Připravili jsme pro Vás multimediální
DVD, které obsahuje: 11x VIDEO, 11x
AUDIO, 210x FOTO a 129x INFO souborů. Naleznete zde videoklipy, řadu informací o Misijní neděli a náměty k jejímu
slavení, poselství Sv. otce, homilie, plakáty,
hymnu PMDD, výstavy, fotogalerie, přehled činnosti PMD, zajímavosti ze světa misií, misijní růženec světla, vigilii, informace
o prožívání iniciačních svátostí v misiích
a další.
JAK PROŽÍT MISIJNÍ MĚSÍC ŘÍJEN
V mnoha farnostech se již od začátku měsíce října lidé modlí misijní růženec, účastní se adorací za misie, připravují děti na
vstup do Misijního klubka, chystají pestré misijní nástěnky. Nechybí ani tradiční akce PMD: Misijní jarmarky a Misijní
koláče. Ze zkušeností víme, že tyto aktivity přispívají i k oživení našich farností
či společenství, ve kterých slavení Misijní
neděle probíhá. V kanceláři PMD Vám
rádi poskytneme podrobnější informace
a potřebné materiály.
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PROSÍME všechny, kdo se chystají zapojit
do Misijního mostu modlitby nebo dalších
akcí spojených s Misijní nedělí, aby nás
o plánovaných aktivitách co nejdříve stručně informovali. Děkujeme.
POSELSTVÍ PAPEŽE FRANTIŠKA
K SVĚTOVÉMU DNI MISIÍ
20. ŘÍJNA 2013
Drazí bratři a sestry,
Světový den misií slavíme letos na konci
Roku víry, který je významnou příležitostí
k posílení našeho přátelství s Pánem a naší
cestou jako Církve, která hlásá Evangelium
s odvahou. Z tohoto pohledu bych rád nabídl několik úvah.
1. Víra je vzácným Božím darem, který otevírá naši mysl poznání a lásce k Bohu. Bůh
s námi chce vstoupit do vztahu a umožnit
nám podílet se na jeho vlastním životě,
aby učinil náš život smysluplnější, lepší
a krásnější. Bůh nás miluje! Víra však musí
být přijata, což znamená, že potřebuje naši
osobní odpověď, odvahu svěřit se Bohu, žít
jeho lásku a být vděčný za jeho nekonečné
milosrdenství. Je to dar, který není vyhrazen pro několik málo vyvolených, naopak,
je nabízen štědře. Každý by měl být schopen
zakusit radost z toho, že je Bohem milován,
radost vzkříšení! Je to dar, který si nemůžeme nechat pro sebe, musí se sdílet. Pokud
si ho chceme nechat jen pro sebe, staneme
se izolovanými, sterilními a nemocnými
křesťany. Hlásání Evangelia je součástí bytí
učedníky Kristovými a je to trvalý závazek,
který oživuje život celé Církve. Misijní přesah je jasným znamením dospělosti církevního společenství (Benedikt XVI. Verbum
Domini, 95). Každá komunita je „dospělá“,
když vyznává víru, slaví ji s radostí během
liturgie, žije křesťanskou lásku, hlásá bez
SRPEN 2013

přestání Boží slovo, a přináší je „na okraj“,
obzvláště k těm, kteří ještě neměli možnost
poznat Krista.
2. Rok víry, padesát let od začátku Druhého vatikánského koncilu, povzbuzuje celou
Církev k obnovenému vědomí přítomnosti v současném světě a k misii mezi lidmi
a národy. Misionářství není jen záležitostí
zeměpisných oblastí, lidí, kultur, jednotlivců, protože „hranice“ víry nepřekračuje jen
prostor a lidské tradice, ale také srdce každého muže a každé ženy. Druhý vatikánský
koncil zvláštním způsobem zdůraznil, že
misijní úkol rozšiřování hranic víry přináleží každému pokřtěnému člověku a všem
křesťanským komunitám, ,,protože Boží lid
žije ve společenstvích, obzvláště v diecézních a farních, a v nich se jistým způsobem
projevuje viditelně; je na nich, aby svědčili
o Kristu před národy“ (Ad Gentes, 37). Každé společenství je proto žádáno a pozváno
vzít za vlastní pověření dané Ježíšem Apoštolům, aby „byli jeho svědky v Jeruzalémě,
po celém Judsku, Samařsku a do končin
země“ (Sk 1,8), a to ne jako vedlejší stránku
křesťanského života, ale jako jeho podstatný aspekt: všichni jsme pozváni chodit po
ulicích světa se svým bratry a sestrami, hlásat a svědčit o naší víře v Krista a být hlasateli Evangelia.
3. Evangelizační práce se často potýká
s překážkami nejen vnějšími, ale také
uvnitř církevního společenství. Někdy je to
nedostatek horlivosti, radosti, odvahy a naděje k hlásání Kristova odkazu a ke snaze
pomoci lidem našeho věku se s ním setkat.
Jak se stále ještě někdy domníváme, hlásání
pravdy Evangelia znamená útok na svobodu. Pavel VI. k tomu výmluvně říká: „Bylo
by … chybou vynucovat si něco na svědomí našich bratří. Ale nabídnout jim pravdu
Evangelia a spásu v Ježíši Kristu, s úplnou
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zřetelností a respektem k jejich svobodnému rozhodnutí… je darem této svobodě
(Evangelii Nuntiandi, 80). Vždy musíme
mít odvahu a nadšení s respektem nabídnout setkání s Kristem a stát se hlasateli
jeho Evangelia. Ježíš přišel mezi nás, aby
nám ukázal způsob, jak dosáhnout spásy,
a svěřil nám úkol, abychom o tom dali vědět
až na konec země. Až příliš často vidíme, že
to je násilí, lži a chyby, které jsou zdůrazňovány a nabízeny. Je nezbytně nutné, abychom nyní z nitra Církve samé oznamovali
a svědčili o dobrotě Evangelia. Je důležité
nikdy nezapomenout na základní princip
pro každého, kdo evangelizuje: člověk nemůže hlásat Krista bez Církve. Evangelizace není čin osamoceného jednotlivce nebo
čin soukromý, ale vždy církevní.
4. Všeobecná mobilita a možnosti komunikace skrze nová média v současnosti
mísí lidi, znalosti, zkušenosti. Stále častěji
se také ve velkých, původně tradičně křesťanských regionech zvyšuje počet těch,
kterým je víra neznámá nebo jsou lhostejní
k náboženskému rozměru anebo těch, kteří
vyznávají jinou víru. Proto není ojedinělé,
že se někteří pokřtění svým životním stylem od víry vzdálí a je jim zapotřebí „nové
evangelizace“. K tomu všemu se přidává
fakt, že k velké části lidstva se ještě radostná zvěst Ježíše Krista nedostala. Žijeme
také v době krize, která se dotýká rozličných částí života, nejen ekonomiky, financí, zajištění obživy nebo životního prostředí, ale také hlubšího významu života a základních hodnot, které jej oživují. Dokonce
lidské soužití je poznamenáno napětím
a konflikty, které způsobují nejistotu a ztěžují hledání správné cesty, která vede ke
stabilnímu míru. V této složité situaci, kdy
se hrozivé mraky zdají zatemňovat horizont
současných a budoucích cest, je nezbytné
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s odvahou hlásat Kristovo evangelium,
které je zprávou o naději, usmíření, společenství a prohlášením Boží blízkosti, jeho
milosti, spásy a prohlášením, že síla Boží
lásky je schopna překonat temnoty zla
a vést nás po stezce dobroty. Lidstvo naší
doby potřebuje jisté světlo, které ozáří jeho
cesty a které mu může přinést jen setkání
s Kristem. Pojďme s láskou přinést skrze
naše svědectví tomuto světu naději, která
je dána vírou! Misionářství Církve neobrací na novou víru, ale svědectvím života
osvětluje cestu, která přináší naději a lásku.
Církev – znovu opakuji – není podpůrná
organizace, podnik nebo nestátní organizace, ale společenství lidí oživené Duchem
svatým, které žilo a žije zázrak setkání s Ježíšem Kristem a chce sdílet tuto zkušenost
hluboké radosti, zprávu o vzkříšení, kterou
nám dal Pán. Je to Duch svatý, který vede
Církev po této cestě.
5. Chtěl bych povzbudit všechny, aby se
stali nositeli dobré zvěsti o Kristu, a jsem
vděčný obzvláště misionářům, kněžím
Fidei Donum, řeholníkům a řeholnicím
a laikům – kterých je stále více – kteří přijali Pánovo volání, opustili svou vlast, aby
sloužili evangeliu v různých zemích a kulturách. Také bych ale rád zdůraznil, že ty
samé mladé církve se velkoryse angažují
v posílání misionářů tam, kde jsou církve
v nesnázích – často církve starobylého křesťanství – a přinášejí tak čerstvost a nadšení, se kterým žijí svou víru, která obnovuje
život a dává naději. Žít v této univerzální
novosti odpovídajíce na Ježíšovo povolání:
„jděte tedy a učiňte ze všech národů učedníky,“ (Mt 28, 19) je bohatstvím pro každou
jednotlivou církev, každou komunitu, protože vyslání misionářů není nikdy ztrátou,
ale ziskem. Apeluji na všechny, kdo se cítíte
povoláni velkoryse odpovědět Duchu sva-
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tému, podle svého stavu v životě, neobávejte se být štědří k Pánu.
Konečně připomínka křesťanů, kteří v různých částech světa mají těžkosti s veřejným
vyznáním své víry, s uznáním a právem na
důstojný život. Jsou to naši bratři a sestry,
odvážní svědci – početnější než naši mučedníci v prvních stoletích – kteří v současnosti s apoštolskou vytrvalostí snášejí
mnoho forem pronásledování. Mnozí také
riskují životy setrváváním ve víře v Kristovo evangelium. Chci ujistit o své blízkosti
v modlitbě ty jednotlivce, rodiny a společenství, kteří trpí násilím a netolerancí
a opakuji Ježíšova slova útěchy: „Buďte dobré mysli, já jsem přemohl svět.“ (Jn 16, 33)
Benedikt XVI. nabádá: „Slovo Páně se
může šířit rychle a může být oslaveno všude, jako je tomu u vás.“ (2 Sol 3,1) Ať tento
Rok víry stále více posiluje náš vztah s Kristem Pánem, protože jen v něm je jistota do
budoucnosti a záruka pravé a trvalé lásky.
(Porta fidei, 15) To je mé přání pro letošní
světovou Misijní neděli. Ze srdce žehnám
misionářům a všem těm, kteří doprovázejí a podporují tento zásadní závazek církve
k hlásání Evangelia do všech koutů země,
a my, služebníci a misionáři Evangelia kéž
zažijeme „nádhernou a povzbudivou radost
z evangelizace.“ (Pavel VI., Evangelii nuntiandi, 80)
Ve Vatikánu, 19. května 2013
na Slavnost seslání Ducha svatého
redakčně zkráceno
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DOPIS NÁRODNÍHO ŘEDITELE
PAPEŽSKÝCH MISIJNÍCH DĚL
K MISIJNÍ NEDĚLI 20. ŘÍJNA 2013
Milí přátelé misií,
letos nás k podpoře Misijní neděle poprvé
vybízí Svatý otec František. Právě on během
nedávné cesty do Brazílie navštívil chudinskou čtvrť, kde řekl: „Přál jsem si zaklepat
na každé dveře, pozdravit a rozmlouvat,
jako bych byl doma mezi přáteli, a naslouchat srdci každého člověka. Umění přijímat
je velice důležité. Pokud někoho velkoryse
přijmeme a něco s ním sdílíme – trochu jídla,
prostor svých domovů či svůj čas, nejenom
nezchudneme, ale obohacujeme se. Vím
dobře, že zaklepe-li u vašich dveří hladovějící člověk, vždy naleznete způsob, jak se s ním
o jídlo rozdělit. Jak říká přísloví, „do hrnce
s fazolemi lze vždy přilít vodu“. Je to tak?
Ano, vždy lze přilít další vodu... A vy se dělíte s láskou, čímž ukazujete, že pravé bohatství nespočívá ve věcech, nýbrž v srdci!“
Od papeže Františka, se kterým jsem měl
možnost se osobně pozdravit, vyřizuji díky
a požehnání Vám všem, kdo Papežská
misijní díla podporujete. Je to jistě důvod
k veliké radosti a vděčnosti Bohu, že celkové příjmy Papežských misijních děl z České
republiky za uplynulý rok překročily 32,3
milionů Kč, což je ve srovnání s předchozím rokem téměř o 6 milionů více a zároveň
největší roční částka za celou dobu našeho
působení. Tato úžasná odpověď na rostoucí
bídu ve světě je důkazem Vaší štědrosti!
I v tomto roce před námi stojí nelehký
úkol. Na naši pomoc čeká v 18 diecézích
a 8 zemích přes 67 500 chudých dětí. Podporujeme vzdělávání, zajištění pitné vody
a provoz sirotčinců, katechetické a potravinové programy, lékařskou péči, děti trpící
z důvodů nemoci AIDS apod. Velmi důležitá
je i naše letošní podpora studia přibližně
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300 bohoslovců ve 4 seminářích v Africe.
V rámci sbírky z Misijní neděle se soustředíme na 11 diecézí v Ugandě, Zambii,
Bangladéši a Srí Lance. Jedná se například
o pomoc při zajištění chodu diecézí, stavby
či rekonstrukce 11 kostelů a 20 klášterů, far,
center, domu pro staré a nemocné. Jen na
Srí Lance napomůžeme mimo jiné ke stavbě či opravě 20 objektů v 7 diecézích, k nákupu audiovizuálních vybavení pro tvorbu
mediálních a vzdělávacích programů.
Sám jsem během pobytu v misiích díky
štědrosti místních lidí mnohokrát jedl
právě fazole, o kterých Sv. otec hovořil
v Brazílii. Odpovězme i my na prosby z misií a klepání potřebných, kteří stojí u dveří našich srdcí. Nabídněme své modlitby,
oběti i skutky lásky. Papež František chce,
abychom si neustále připomínali, že pouze
schopnost sdílení nás skutečně obohacuje;
vše, co sdílíme, se násobí. Prožijme tedy
i my v tomto duchu Misijní neděli a rozdělme se s potřebnými ve světě. Stejně jako
před rokem si můžeme vzít za vzor chudé
rybáře, kteří věnovali pro misie jednodenní výdělek. Upřímně oceňuji Vaše, nejen
jednodenní, nasazení pro misie, vyprošuji ochranu Panny Marie, Královny misií,
a ujišťuji Vás, že Bůh sám Vaši štědrost jistě
odmění.
P. Jiří Šlégr, Národní ředitel
Papežských misijních děl
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PRANOSTIKY,
VTIPY, CITÁTY
Čím výše šplhá opice na palmu, tím víc je
vidět její zadek!
Africké přísloví
Jakýsi cizinec navštívil blázinec. Viděl tam
muže, jehož klidné a rozumné chování bylo
mu nápadným. Ptal se proto, jak se dostal do
tohoto ústavu. – „Pouze růzností mínění,“
odpověděl nemocný. „To je nemožné,“ odvětil
cizinec zaraženě. „A přece je tomu tak. Říkával jsem, že všichni lidé jsou blázny, a všichni
lidé říkali, že jsem bláznem já. Většina prosadila své mínění.“
Zdroj: Říše boží, 1936
Před čínským soudem stojí dva pouliční zloději. Táže se soudce prvého: „Kde bydlíš?“ –
„Nikde.“ Ptá se druhého: „A kde ty?“ – „Já,
já? – Já zrovna naproti němu.“
Zdroj: Katolické misie, 1935
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KONTAKT

Papežská misijní díla,
543 51 Špindlerův Mlýn 33
tel. 499 433 058, GSM brána 604 838 882
(nepřijímá SMS)
pmd@missio.cz, www.missio.cz
Číslo účtu:
72540444/2700 UniCredit Bank Czech
Republic, a.s., pobočka Hradec Králové
PŘEHLED ZÁKLADNÍCH
VARIABILNÍCH SYMBOLŮ (VS):
PROJEKTY PMD
VS 999 - Papežská misijní díla (MISSIO)
		
- necháváte rozhodnutí na PMD
NEBO SI VYBERTE Z NAŠÍ NABÍDKY:
VS 10 - Podpora základní světové misijní
			 činnosti Církve
VS 30 - Podpora bohoslovců v misiích
VS 40 - Pomoc dětem v misiích
VS 41 - Záchrana dětí trpících hladem
VS 42 - Péče o děti postižené AIDS
VS 43 - Zajištění zdravotní péče dětem
			 v misiích
VS 44 - Pomoc dětem v Africe
VS 440 - Záchrana misijních sirotků
VS 540 - Podpora vzdělání dětí
VS 321 - Mešní intence misionářům.
			 Nahlaste, prosím, počet a částku,
			 kterou na 1 intenci zasíláte.
			 Pro opravdovou pomoc
			 je dobré na 1 intenci přispět
			 alespoň 250 Kč.

SRPEN 2013

TRADIČNÍ AKCE PMD
PEČTE, OCHUTNÁVEJTE, MALUJTE,
TVOŘTE, BALTE, SPOŘTE A PODPORUJTE MISIE:
VS 140 - Pohled pro misie
VS 141 - Misijní štrúdlování
VS 240 - Jeden dárek navíc
VS 640 - Misijní jarmark
VS 740 - Podpora projektů pro děti
			 v bídě – Misijní kalendář
VS 840 - Misijní koláč
VS 888 - Chléb pro misie
VS 940 - Misijní bonbónek
Pozor: Pohled pro misie - ať už malujete vánoční nebo velikonoční pohledy, gratulace k narozeninám nebo jiným příležitostem, vše má teď
souhrnný název „Pohled pro misie“. Finanční
dary získané z této aktivity posílejte na variabilní symbol 140.

ČLENSKÉ AKTIVITY PMD

STAŇTE SE ČLENY PMD, VYBERTE
SI A ZAPOJTE SE. VAŠÍM PŘISPĚNÍM
MOHOU MISIE ROZKVÉST:
Misijní klub - denní modlitba za misie,
týdenní spoření na Chléb pro misie
Misijní klubko - pro děti - denní modlitba
za děti světa, týdně šetřit na Misijní bonbónek
Dárcovství - finanční podpora misií
Misijní růže - denní modlitba desátku
růžence za misie
Adorace pro misie - duchovní podpora
misií
Misijní unie - pro kněze, řeholníky a laiky
– otevřenost pro misijní spolupráci
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Prosíme Vás, kteří posíláte peníze na misie,
abyste vždy na místo specifického symbolu
vyplňovali své členské číslo, které jsme Vám
přidělili. Jen tak jsme schopni rozpoznat dárce
a potvrdit příjem daru. Pokud jste změnili adresu, dejte nám, vědět, abychom s Vámi mohli být ve spojení. Kdo ještě členské číslo nemá
a chtěl by se zapojit do misijní pomoci skrze
PMD, tomu rádi poradíme, jak to udělat. Díky.

DŮLEŽITÉ:
1) Při zasílání darů, prosím, uveďte
variabilní symbol (VS).
2) Napište nám, prosím, číslo svého účtu,
pokud z něho posíláte finanční dar.
3) Jestliže chcete poslat finanční dar
na misie, pomůže nám, když se přihlásíte na PMD do Dárcovství a dostanete
členské číslo.
4) Pokud od nás máte členské číslo, napište
ho jako specifický symbol.
5) Když od nás dostanete nějaké misijní
materiály a následně finančně přispíváte na misie, nepište, prosím, do poznámky „platba“, vše přijímáme jako dar na
misie.
6) Z darů na PMD lze uplatnit odpočet
z daní. Na vyžádání Vám rádi vystavíme potvrzení. Toto se netýká částek
zaslaných na mešní intence misionářům.
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